
TERMÍN REALIZACE
do 30. 09. 2022

PROGRAMOVÁ OBLAST A ÚZEMÍ DOPADU 
ČR bez hl. m. Prahy (sídlo žadatele může být na území 
hl. m. Prahy, ale výkon práce zaměstnanců musí být mimo území 
hl. m. Prahy)

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
ź  Podnikatelské subjekty
ź  OSVČ
ź  Státní podniky
ź  Nestátní neziskové organizace

CÍLOVÁ SKUPINA
ź Vzdělávání  stávajících  zaměstnanců
ź Vzdělávání  potencionálních  nových  zaměstnanců

TYP PODPOROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
ź Další profesní vzdělávání  s důrazem na odborné vzdělávání  (akreditované vzdělávací 

programy
ź Odborná jazyková výuka
ź Další profesní vzdělávání ( neakreditované vzdělávací programy)
ź Vzdělávání tzv. měkkých dovedností není projektem podporováno, s výjimkou měkkých 

dovedností, 
ź které jsou součástí odborného vzdělávání a nepřesahují 30 % z celkového počtu hodin 

vzdělávání

FORMY PODPORY
ź Příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců (Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento 

nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu.)

ź Refundace mezd po dobu školení

DALŠÍ INFORMACE
ź Dokladování pouze bezdlužnost…
ź 1 projektová žádost = 1 vzdělávací aktivita
ź Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+ 
ź Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
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PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II.)
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